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Θέμα: Αναδιάρθρωση του Οργανισμού του EKAB 
 

Σχετ.: το αριθ. πρωτ. 1101/4-1-2017 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Προσωπικού του ΕΚΑΒ 

Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω σχετικό μετά του σχετικού συνοδευτικού 
υλικού και σας γνωρίζουμε, προς ενημέρωσή σας, τα κάτωθι: 

Εφαρμοστέο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου για την αναδιάρθρωση της 
δομής και της στελέχωσης του υπόψη φορέα, μέσω έκδοσης του οικείου 
προεδρικού διατάγματος, αποτελεί το άρθρο 54 του ν. 4178/2013 (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει), με τις διατάξεις του οποίου τέθηκε σε ισχύ το καινούριο 
νομοθετικό πλαίσιο οργάνωσης των δημοσίων υπηρεσιών, με στόχο την 
κατοχύρωση μιας νέας μεθοδολογίας, καθώς η έγκριση και τροποποίηση, δια 
προεδρικών διαταγμάτων, των νέων Οργανισμών προκύπτει πλέον με βάση 
εκθέσεις αξιολόγησης των οργανικών μονάδων τους που συνοδεύονται από 
περιγράμματα αποστολής και θέσεων, καθώς και από σχέδια στελέχωσης, που 
έχουν εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ). 

Σχετικά σημειώνεται ότι το αιτιολογημένο πόρισμα της Έκθεσης 
Αξιολόγησης με την προτεινόμενη νέα οργανωτική δομή και σχέδιο στελέχωσης του 
ΕΚΑΒ, μετά του συνταχθέντος σχεδίου προεδρικού διατάγματος, αφού τεθεί υπόψη 
των αρμόδιων υπηρεσιών σας, στη συνέχεια διαβιβάζεται στην υπηρεσία μας, η 
οποία αφού ελέγξει την πληρότητα του περιεχομένου της συνταχθείσας Έκθεσης, 
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την προωθηθεί προς έγκριση στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Για την 
επίσπευση μάλιστα των διαδικασιών, τόσο κατά το στάδιο παρεμβολής του ΚΣΜ, 
όσο και κατά την επεξεργασία από την υπηρεσία μας του σχεδίου προεδρικού 
διατάγματος, διευκρινίζουμε ότι θα πρέπει απαραιτήτως να προωθείτε ως 
συνημμένο υλικό: 

- τα οργανογράμματα του φορέα (παλαιό και νέο), καθώς και έγγραφο στο 
οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι υφιστάμενες υπηρεσιακές μονάδες και οι 
μονάδες που συνιστώνται/καταργούνται/συγχωνεύονται ή που λειτουργούν σε 
χαμηλότερο οργανωτικό επίπεδο,  

- πίνακα, στον οποίο θα ενσωματώνεται κάθε σχετική πληροφορία, κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποτυπώνονται, με συγκεκριμένο και αναλυτικό τρόπο, όλες 
οι αλλαγές  που διαφοροποιούν τον αριθμό των θέσεων προσωπικού του φορέα 
όπως αυτός αποτυπώνεται (ανά κατηγορία εκπαίδευσης/εκπαιδευτική βαθμίδα και 
κλάδο/ειδικότητα) στις υφιστάμενες κατά το χρόνο προώθησής του οικείες 
οργανικές διατάξεις σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό που προτείνεται στο 
προωθούμενο σχέδιο και 

- σημείωμα με την απαιτούμενη ανάλυση του κόστους - οφέλους που 
προκύπτει από την τυχόν σύσταση/κατάργηση/συγχώνευση υπηρεσιακών μονάδων 
ή/και θέσεων προσωπικού. 

Τέλος και σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. ΔΟM/Φ. 20/οικ.33324/29-12-2016 
επιστολής της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, παρακαλείσθε όπως 
μεριμνήσετε για την ολοκλήρωση του έργου της αναδιοργάνωσης των υφιστάμενων 
δομών του ΕΚΑΒ, εντός της σχετικής καταληκτικής προθεσμίας που έχει ταχθεί (15 
Φεβρουαρίου 2017). 

Για κάθε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας. 

 
 

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης 

                       κ.α.α. 
 
 

                 Δ. Πολυκράτης   
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